
Kontakt

Adress
Sunnerviksgatan 15A
41872 Göteborg

Telefon
0706540778

ENGELSKA

SVENSKA

ARABISKA

PERSISKA

Email
nihad.edan@hotmail.com

Website
www.nihad.media-studio.se

MÅLSÄTTNING

SPRÅK

Mitt mål är att få använda och förmedla 
mitt intresse, mina kunskaper och breda 
erfarenhet 
inom web – gra�sk design, foto 
och videoproducering.
Jag är en initiativrik, kreativ och 
målinriktad tävlingsmänniska som 
presterar mitt bästa i kundfokuserade
och teamorienterade organisationer.

NIHAD ALIDAN

Befattningen utgjorts upport för ägare och VD med varierande arbets uppgifter. 
Rollen har inne burit arbete med små och stora projekt som att utveckla system och 
rutiner för lager hantering och marknadsföring. 

Administrativa uppgifter är de uppgifter och aktiviteter som svara på samtal E-post , 
hantera korrespondens, beställa material och hålla kontorslokaler organiserade och 
funktionella.

FIXIPHONE | ADMINISTRATÖR | 2019-2020

VITEC | KONTORSVÄRDE | 2018-2019

 I arbetsuppgifterna ingår att sköta digital marknadsföring och social medier som är 
kopplade till bolagets verksamheter och hemsidor för verksamheter som sker i 
webmaster. 

MÄKLARJOUREN | DIGITAL MARKNADSFÖRING 2021-2022 

Webbutveckling för alla sorters företag med Word Press ,SEO
sökmotoroptimering analys, Arrangera bilder och text, producera �lmer, fotografera och 
Administrera Sociala medier, Logotype, broschyr och gra�sk pro�l design.
consequatur aspernatur accusantium maxime molestiae sunt ipsa. 

MEDIA STUDIO |WEBUTVECKLING 
& DIGITAL MARKNAD  2017-2022

ANSTÄLLNINGAR

Development programmerar via hemsidans yttre design, det vill säga utseende och 
användar-interaktion. Vi använder oss av följande programmeringsspråk: HTML5, 
CSS3, JavaScript.

Marknadsföring av produkter eller tjänster via digitala kanaler och plattformar, som 
datorer och mobiler som smarta telefoner, surfplattor, smarta klockor etc.

I ämnet gra�sk design och visuell kommunikation lärde designprinciper, typogra�, 
komposition och färglära, kombinerat med arbete i programvaror som Adobe 
InDesign, Photoshop och Illustrator. Samt arbetet i form av rörlig gra�k, animation. 

Folkhögskola Göteborg | 2020-2021 Göteborg

Google Akademi | 2019-2020 stockholm

Jame jam | 2001-2004 Tehran

WEBBUTVECKLARE

DIGITAL MARKNADSFÖRING

MEDIEINSTITUTET

Det här innehåller : Klient Windows 10, Support & felsökning W10, Microsoft 365. 
Samtliga delar innehåller lärarledd genomgång, laborationer samt övningsuppgifter.

Lxicon  |  mar-okt 2022  Göteborg
IT-TEKNIKER

UTBILDNING



ANSTÄLLNINGAR

Fotograferar porträtt,produkt, interiör,exteriör,barn, inredning, interiör och 
fastigheteroch bröllops.

FOTO R.A.M UMEÅ | 
FOTOGRAF, RETUCHÖR 2017-2018 

Mitt uppdrag var att animera informations�lmer som �ärrakademin erbjuder i 
sin undervisning för lära svenska.

FJÄRRAKADEMINE UMEÅ | 
VIDEOPRODUCENT 2015-2016 

Arbetade i team där jag förutom att bistå regissör med gra�ken hade som 
huvuduppgift att sköta all övrig gra�k i direktsända nyhetsinslag. 

ALALAM TV KANTAL | CG MAN 2002-2010

Vi samarbete med Umeå biblioteket för att kunna hjälpa
invandrare som nyligen kommer Sverige att kunna integration kvick i samhället och 
fårådgivare för utveckla sig.

STUDIEFÖRBUNDET UMEÅ |
PROJEKTLEDNING 2018 - 2019

ADOBE XD

AFTER EFECT

PREMIERE

INDESIGN

PHOTOSHOP

ILLUSTRATOR

WORDPRESS

CSS

JAVA

Social Media 
Email Marketing

CEO

HTML

 IT-säkerhet

Klient Windows 10

 SharePoint

Virtualisering Hyper-V

MS Azure

Microsoft 365

personal  Skills 

Vi  arbetar för de mänskliga rättigheterna med särskilt fokus på integration. Vårt mål är 
att människor som är nya i Sverige ska kunna inkluderas i samhället, både socialt och 
ekonomiskt och utan att mötas av rasism eller diskriminering.

MANISKÖRHJÄLP (IM) UMEÅ| 
PROJEKTLEDNING 2017-2019
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